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Hogyan 
fejezzük ki
nemtetszésünket
angolul? 



MIRŐL LESZ SZÓ
EZEN AZ ÓRÁN?
HOW TO EXPRESS YOU DON'T
LIKE SOMETHING IN ENGLISH

Hogyan fejezzük ki nemtetszésünket angolul?



KEEN ON 
LELKESEDNI VALAMIÉRT,
ODA LENNI VALAMIÉRT,
RAJONGANI VALAMIÉRT 
I'm not too keen on English food. - Nem rajongok az

angol ételekért.

He is not very keen on going on holiday with his
parents. - Nincs annyira oda, hogy a szüleivel kell

mennie vakációzni. 



(NOT) TO BE A
BIG FAN OF .. .  
(NEM) RAJONGANI
VALAMIÉRT 
I'm not a big a fan of English food. - Nem rajongok

nagyon az angol ételekért. 



TO WORK UP
ENTHUSIASM/INTEREST/COURAGE FOR
SOMETHING 
OR 
TO WORK UP
ENTHUSIASM/INTEREST/COURAGE FOR
SOMETHING TO
DO SOMETHING

(NEM) RAJONGANI /
LELKESEDNI VALAMIÉRT 
I can't work up any enthusiasm for this trip. - Nem nagyon

lelkesedem ezért az utazásért. 

I’m trying to work up enough courage to go to the
dentist. - Próbálom minden bátorságom összeszedni, hogy

elmenjek a fogorvoshoz. 



(NOT) TO BE FOND OF 

(NEM)
SZERETNI/KEDVELNI
VALAMIT
I'm not particularly fond of classical music. -
Nem kifejezetten vagyok oda a komolyzenéért. 



CAN'T STAND

KI NEM ÁLLHAT VALAMIT/
NEM TUD ELVISELNI
VALAMIT
I can't stand bad manners. I really hate it. - Ki nem

állhatom a neveletlen viselkedést. Igazán utálom.

Suzy can’t stand working in an office. - Suzy ki nem

állhat irodában dolgozni. 



LEAVE SOMEBODY COLD

VALAKIT HIDEGEN HAGY
VALAMI
All this talk about counselling and therapy left me cold.
- Ez a sok duma a tanácsadásról meg a terápiáról teljesen

hidegen hagyott.

Why are people so crazy about this singer? She leaves
me completely cold. - Miért vannak oda az emberek ezért

az énekesért? Engem teljesen hidegen hagy. 



SOMEBODY CAN TAKE IT 
OR LEAVE IT

MINDEGY/TELJESEN
MINDEGY/TÖK MINDEGY
About Chinese food: I can take it or leave it. - Ami a

kínai kaját illeti: nekem tök mindegy. 

To some people, smoking is addictive. Others can
take it or leave it. - Néhány ember számára a

dohányzás függőséget okoz. Mások számára pedig

teljesen mindegy. 



WHAT ALL THE FUSS IS ABOUT

MI EZ A NAGY FELHAJTÁS
I can't see what all the fuss is about. - Nem értem mi

ez a nagy felhajtás. 

I just wanted to see what all the fuss was about. -
Csak látni akartam, hogy mi ez a nagy felhajtás. 



TO APPEAL TO SOMEBODY

TETSZIK/BEJÖN VALAMI
VALAKINEK
I'm afraid it doesn't appeal to me. - Sajnálom, de ez

nekem nem jön be.

The programme appeals to young children. - Ez a

program kisgyermekeknek jön be leginkább. 

The idea of working abroad really appeals to me. - A
külföldi munkavállalás gondolata igazán tetszik nekem. 



WOULD RATHER CUT OFF ONE’S
RIGHT ARM THAN …

INKÁBB VÁGNÁM LE A FÉL
KAROM, MINTHOGY . . .
I would rather cut off my right arm than eating cold
pizza. - Inkább vágnám le a fél karom, mintsem, hogy

hideg pizzát egyek. 



THE END
 


